
Temeljem članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine općine Barban“ br. 22/2013. i 

12/2018), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana ___________ 2018. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

O ISPRAVKU REZULTATA POSLOVANJA  

IZ PRETHODNIH GODINA 

 

 

I. 

Ovom Odlukom ispravlja se rezultat poslovanja iskazan u glavnoj knjizi Općine Barban u 

iznosu od -1.668.589,97 kn.  

 

II. 

Temeljem naknade provjere računa za električnu energiju utvrđene su greške od strane HEP-

OPSKRBE d.o.o. u iznosu od 783,86 kune i ELEKTROISTRE PULA, HEP-OPERATOR 

DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. u iznosu od 1.253,55 kune.  

 

III. 

Rezultat poslovanja iz točke I. ove Odluke, uvećava se za 2.037,41 kuna, tj. odobrava se 

osnovni račun  92211 – Višak prihoda poslovanja (Izvor financiranja: 1. Opći prihodi i primici) 

za iznos od 2.037,41 kuna, a otvara se potraživanje na osnovnom računu 12921 – Ostala 

nespomenuta potraživanja (783,86 kuna prema HEP-OPSKRBI d.o.o. te 1.253,55 kune prema 

ELEKTROISTRI PULA, HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.). 

 

IV. 

Nakon izvršenog ispravka u poslovnim knjigama Općine Barban, novi saldo rezultata 

poslovanja iznosi -1.666.552,56 kune. 

 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Barban. 

 

 

 

KLASA: 400-01/18-01-10 

UR.BROJ: 2168/06-18-02-6 

Barban, 31. srpnja 2018. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Toni Uravić 

  



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

Budući da se proračunsko računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim 

načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja, 

potrebno je ispraviti pogreške iz prethodnih godina na način utvrđen točkom 1. ove Odluke. 

HEP-OPSKRBA d.o.o. dostavila je Općini Barban obavijesti o knjiženju gdje su naknadnom 

provjerom utvrđene greške u računima za električnu energiju u razdoblju od 2015.-2017. 

godine. Ukupni iznos odobrenja iznosi 783,86 kune (Obavijesti o knjiženju u privitku). 

ELEKTROISTRA PULA, HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. 

dostavila je Općini Barban obavijesti o knjiženju gdje su naknadnom provjerom utvrđene 

greške u računima za električnu energiju u razdoblju od 2015. do 2016. godine. Ukupni iznos 

odobrenja iznosi 1.253,55 kune (Obavijesti o knjiženju u privitku). 

Budući da su isti računi u prethodnih godinama teretili rashode poslovanja, potrebno je izvršiti 

ispravak rezultata poslovanja iz prethodnih godina. 

Shodno tome, odobrava se osnovni račun  92211 – Višak prihoda poslovanja za iznos od 

2.037,41 kuna, a otvara se potraživanje na osnovnom računu 12921 – Ostala nespomenuta 

potraživanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 


